
Het ‘Brussels Health Orientation Center’ 
ten dienste van mensen met het statuut van ‘begunstigde van 
tijdelijke bescherming’ (BTB) 

Net als andere Europese landen ontvangt ons land een groot aantal mensen die de oorlog in Oekraïne 
ontvluchten. België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stellen alles in het werk om de opvang van deze 

ingericht waar mensen terecht kunnen voor medische en/of psychische hulp en waar ze informatie krijgen over 
het Belgische gezondheidsstelsel. 

Aankomst in België - Administratieve stappen:

Praktische informatie over het 
‘Brussels Health Orientation Center’:

Het centrum is gevestigd op de Pachecolaan 42, 1000 Brussel (in hetzelfde gebouw als het test- en 
vaccinatiecentrum Covid-19)
Openingsuren: 
 Van maandag tot vrijdag van 9.30 u. tot 17.30 u., laatste toegang om 16.00 u
 Gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen
Het beheer van het centrum is in handen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 
samenwerking met de ‘Kliniek Sint-Jan’ en het ‘Brussels Platform Geestelijke Gezondheid’. 

Bereikbaarheid 
met het openbaar 
vervoer

Metrolijnen 2 en 
6 (Rogier of 
Kruidtuin/
Botanique)

Buslijnen 61, 270, 
271, 272, 470 en 620 
(Kruidtuin/Botanique) 

Trams 3, 4, 25, 
55 (Rogier), 92 
en 93 (Kruidtuin/
Botanique), 

Met de trein via het 
station 
Brussel-Congres 
(op 120m) 

Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Noël, Gemeeschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71/1, 1040 Brussel

Het ‘Brussels Health Orientation Center’ in Pacheco:
Wie kan het ‘Brussels Health Orientation Center bezoeken’? 
 Alle personen afkomstig uit Oekraïne met de status van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)  
 en dit ongeacht het stadium van hun huidige administratieve procedure
 En ook alle personen die internationale bescherming aanvragen en die geen toegang hebben tot 
 andere  bestaande voorzieningen

Welke diensten biedt het centrum aan BTB’s?
 Directe en onmiddellijke toegang ter plaatse tot medische en/of geestelijke gezondheidszorg
 Gedetailleerde informatie met het oog op het verzekeren van de integratie in het Belgische 
 gezondheidszorgsysteem
 Preventie van besmettelijke ziekten en toegang tot aanbevolen vaccinaties
Medisch, psychologisch, ander ondersteunend personeel en ook tolken staan ter beschikking van de BTB’s uit 
Oekraïne.
BTB’s kunnen er terecht zonder afspraak en mogen vergezeld worden door een vertrouwenspersoon of door


